
ล ำดบัที่ หมำยเหตุ
1 นายเขตต์ตวัน หยู่หนูสิงห์
2 เด็กชายจิรายุ กูรมะโรหิต
3 เด็กชายณัฏฐ์ธน คงเจริญสุข
4 เด็กชายธิติวุฒิ โพธิสั์มพันธ์สิงห์
5 เด็กชายธีรวัฒน์ พวงค า
6 เด็กชายภาสวิชญ์ ตันเรืองศรี
7 เด็กชายภาสวิชญ์ ศรีธานี
8 เด็กชายมรุพงศ์ กุลสิงห์
9 เด็กชายรัตนชาติ ชูพุทธพงษ์
10 เด็กชายเลิศฐิพงษ์ สุขกล่ิน
11 เด็กชายวรวัช ฤกษ์ยาณี
12 เด็กชายวายุ แจ่มใส
13 เด็กชายศิรปรัชญ์ ศิลาวิลาศภักดี
14 เด็กชายศิวกร ดุลยะนันท์
15 เด็กชายอัมรินทร์ ทรายแก้ว
16 นางสาวจิรวดี แสนสอาด
17 เด็กหญิงชญานุช นิลฟู
18 เด็กหญิงชัญญา พาหุวัฒนกร
19 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธีรพลอ าพัน
20 เด็กหญิงปิยารัตน์ สุขยิ่ง
21 เด็กหญิงพลังบุญ สมุทรหล้า
22 เด็กหญิงพิชชาพร สขุสมนิรันดร
23 เด็กหญิงภัคทิราภัสสร จิรฐิติลักษณ์
24 เด็กหญิงฤดีลักษณ์ อุดมผล
25 เด็กหญิงสิรยา พวงสุดา
26 เด็กหญิงอัจจิมา สิมมา

* ใชต้ั้งแตว่ันที ่18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 / 3 (วิทย-์คณิต)

อำจำรยท์ี่ปรึกษำ อำจำรยย์ทุธนำ รัตนสุวรรณ
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายชษิณุพงศ์ คชะสุต
2 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์ เหลืองนภา
3 เด็กชายธีรพัฒน์ บุญเสริม
4 นายนฤบดินทร์ สีวิภาพงษ์
5 เด็กชายภัทรชนน ปิน่แกว้
6 เด็กชายเมธาสิทธื์ ลอยลาวัลย์
7 เด็กชายเศรษฐสรร จริะธนประเสริฐ
8 เด็กชายอทิธิโชค นุชนา
9 เด็กหญิงกญัพิมล นันทิรุจ
10 เด็กหญิงกลัยณภัทร ถิ่นทัพไทย
11 เด็กหญิงกานต์ธีรา รัตนาจารย์
12 เด็กหญิงขวัญชนก หนูงาม
13 เด็กหญิงเขมจริา อรัญยงค์
14 เด็กหญิงจดิาภา โยธนัง
15 เด็กหญิงชอ้งมาศ กรีติธรรมพร
16 เด็กหญิงชติุมณฑน์ แจม่แจง้
17 เด็กหญิงญาณิศา อุ่นจติต์พันธุ์
18 เด็กหญิงฐิตารีย์ มาระเพ็ญ
19 เด็กหญิงพรรณภัสสา สมสกลุ
20 เด็กหญิงพัชรวลัย ซังปาน
21 เด็กหญิงพิมพ์พิศา ถาอปุชติ
22 เด็กหญิงเพ็ญสิริรัช ล้ีประกอบบุญ
23 เด็กหญิงภคภรณ์ องัศิริโสภานนท์
24 เด็กหญิงรชฏวรรณ โพธิ์สาราช
25 เด็กหญิงศิรภัสร์ อึ่งป่อง
26 เด็กหญิงศุภิสรา การุณรังษีวงศ์
27 นางสาวอภิรตา จนัทรศรี

* ใชต้ั้งแตว่ันที่ 18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลับรำชภัฏสวนสุนันทำ
รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4 / 4 (วิทย-์คณิต)

อำจำรย์ทีป่รึกษำ อำจำรย์ดร.ภำวิณี รัตนคอน
ชือ่-สกุล



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายกรวิชญ์ พุทธิปัญญาวงศ์
2 นายก้องกิดาการ แห่เสียงดัง      
3 เด็กชายขุนณรงค์ มงคลสุขพินันท์
4 เด็กชายจิรภัทร นิรมิตรนุรักษ์
5 เด็กชายฐิติสิทธิ์ สุขราช
6 เด็กชายณัฐดนย์ อธิพัฒน์พรกุล
7 เด็กชายธีรภัทร อาจดวงดี
8 เด็กชายธีระ พิรุณจินดา
9 เด็กชายปรัชญา สว่างอารมณ์
10 เด็กชายปาราเมศ รัศมีแจ่ม
11 เด็กชายปุรณัฐ วรรณบุตร
12 เด็กชายภัทรธร พงษ์สนิท
13 เด็กชายมีดี โพธิแ์ดง
14 เด็กชายวิวิศน์ เอื้อทยา
15 เด็กชายเสฏฐวุฒิ สรรค์นิกร
16 เด็กชายโสภณัฐ แสนสว่าง
17 เด็กชายอิทธิวรรธน์ ขุนพิชัย
18 เด็กหญิงจตุรพร กิจเกียรต์ิ
19 เด็กหญิงชัญญานุช เลิศไกรย์
20 เด็กหญิงนาตาลี สิงห์ทอง
21 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา เกิดนาค
22 เด็กหญิงสุกัลญา อริวันนา
23 เด็กหญิงหทัยกานต์ เสียงหวาน

* ใชต้ั้งแตว่ันที ่18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 / 5 (คณิต-อังกฤษ)

อำจำรยท์ี่ปรึกษำ อำจำรยศ์รำวุฒิ แยม้ดี
ชื่อ-สกุล



ล ำดบัที่ หมำยเหตุ
1 เด็กชายคณัสนันท์ ค าต๋ัน
2 นายชิษณุพงษ์ สรรพา
3 เด็กชายฐวรรถ แปลงประวัติ
4 เด็กชายธิติพัทธ์ อัครจิรพันธุ์
5 เด็กชายธีรเดช อ าพรรณทัต
6 นายบารมี ฟุง้พงษ์
7 เด็กชายรัญชน์ จันสุริยวงศ์
8 เด็กชายลัพธวิทย์ รัชตธรรมากูล
9 เด็กชายวัชรพงศ์ สุดจรรยา
10 นายศุภณัฐ อาจหงิม
11 เด็กชายสรวิชญ์ ชินโชติกร
12 เด็กหญิงกันย์ฏธีร์ อินทพงษ์
13 เด็กหญิงจีรินันท์ วณิชวิทย์
14 เด็กหญิงณัฐชนก ขนมเปีย
15 นางสาวณิชาภัทร ธันวานนท์
16 เด็กหญิงธนัยนันท์ วณิชวิทย์
17 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์แกมแก้ว
18 เด็กหญิงนันทนิตย์ คงคืน
19 เด็กหญิงนิลนรัตน์ เมืองครุธ
20 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อติชาตสินธพ
21 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิอาจ
22 เด็กหญิงปัณฑิตา สดขุนเณร
23 เด็กหญิงมานิตา บุญพิทักษ์
24 เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญเพชร
25 นางสาววิรัลสิรี พันธ์เต้ีย
26 เด็กหญิงวิลาสิณี บุนนาค
27 เด็กหญิงศุพิชญนาฏ ขัติวงค์
28 เด็กหญิงสุธาสินี ทวีแสง
29 เด็กหญิงเอลิศรา ยูมิน

* ใชต้ั้งแตว่ันที ่18 พ.ค.- 30 ม.ิย. 2563

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลับรำชภฏัสวนสุนันทำ
รำยชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 / 6 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจนี)

อำจำรยท์ี่ปรึกษำ อำจำรยกิ์ตติพงษ์ เสนำะสรรพ์
ชื่อ-สกุล


